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Εισαγωγή

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία, που δείχνει, πώς και γιατί η 
αυτονομία καντονιών και δήμων, λειτουργεί πραγματικά στην Ελβετία. Γνωρίζω 
έναν δήμαρχο, ενός μέσου δήμου στο ανατολικό τμήμα της Ελβετίας, με περίπου 
5000 κατοίκους.

Με αυτόν τον δήμαρχο είχα πρόσφατα μια συζήτηση, για το αν η Ελβετία 
πρέπει να ενταχθεί ή όχι στην ΕΕ, και συζητήσαμε επίσης το κόστος και τα 
οφέλη, από τη συμμετοχή -μια πολύ ελβετική προσέγγιση. Συμφωνήσαμε ότι 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι για σκεπτικισμό, και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι 
αν θα ενταχθεί κάποια μέρα, δεν θα του κοστίσει περισσότερο από περίπου 15 
Ελβετικά Φράγκα, πράγμα που σημαίνει περίπου 10 δολάρια ΗΠΑ. Τον ρώτησα 
γιατί, και μου εξήγησε: «Ξέρετε, στο γραφείο μου έχω ήδη δύο μεγάλα καλάθια 
αχρήστων, για όλη την επίσημη αλληλογραφία που παίρνω κάθε μέρα. Έχω 
καλύτερα πράγματα να κάνω με το χρόνο μου, από το να την διαβάζω, και ως 
επί το πλείστον, την πετάω κατευθείαν στο καλάθι των αχρήστων. Έχω ένα 
καλάθι για όλα τα έντυπα, κανονισμούς, και άλλα έγγραφα, που παίρνω από την 
κυβέρνηση των καντονιών, κι ένα άλλο καλάθι, για κάθε τι που μου στέλνουν από 
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βέρνης. Και όταν γίνουμε μέλος της ΕΕ, θα 
χρειαστώ άλλο ένα καλάθι αχρήστων, για όλα τα έντυπα και κανονισμούς, που 
θα προέρχονται από τις Βρυξέλλες. Αυτό θα μου κοστίσει περίπου 15 ελβετικά 
φράγκα, γιατί θα χρειαστεί να είναι πολύ ωραίο και μεγάλο...». Φυσικά μπορεί 
να ήταν υπερβολικός, αλλά η δημοτική αυτονομία βασίζεται στην οικονομική 
και δημοσιονομική αυτονομία, η οποία είναι πολύ σημαντική, και η οποία 
εξηγεί, γιατί μπορεί να αναλάβει τον κίνδυνο της αγνόησης της αλληλογραφίας 
από τις κεντρικές αρχές. Το Ελβετικό φορολογικό μας σύστημα, βασίζεται σε 
φορολογία τριών επιπέδων, και το δημοτικό επίπεδο παίρνει το ένα τρίτο των 
φόρων εισοδήματος - απευθείας από τους φορολογούμενους. Έτσι, οι δημοτικές 
αρχές έχουν «τα δικά τους χρήματα». Μπορούν να τα ξοδέψουν για τις τοπικές 
δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ελέγχονται από τους φορολογουμένους, οι οποίοι 
είναι λίγο-πολύ, οι ίδιοι και χρήστες και ψηφοφόροι.

1.  ο Ανταγωνισμός ως Διαδικασία Ανακάλυψης

Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, όπως «η καλύτερη λύση» των διαρθρωτικών, 
οικονομικών, και φορολογικών οργανισμών του κράτους. Όσο μικρότερη 
κρατική παρέμβαση, τόσο το καλύτερο. Το μόνο δεδομένο, είναι η ανταλλαγή 
εμπειριών με βάση διαφορετικά ιστορικά πλαίσια. Οι μέρες της απλής, τυφλής 
αντιγραφής, «θαυματουργών λύσεων» από τις ΗΠΑ, έχουν τελειώσει οριστικά, 
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και όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της Δυτικής Ευρώπης, 
ψάχνουν αλλού, για ιδέες. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρούμε, πώς λύνονται 
τα προβλήματα σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα στη Νέα Ευρώπη και 
στην Ασία. Η Ελβετία είναι μια επιτυχημένη χώρα, και ήμασταν πολύ τυχεροί 
που μείναμε εκτός των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20ού αιώνα, και είμαστε 
μεταξύ των κορυφαίων δέκα, σχεδόν σε κάθε τύπο κατατάξεων, πχ. οικονομικών, 
ελευθερίας, του κατά κεφαλήν εισοδήματος, του προσδόκιμου ζωής, και ακόμη 
και της ευτυχίας, αν υπάρχει κάποια ορθολογική μέθοδος υπολογισμού της, για 
το οποίο αμφιβάλλω.

Εδώ είναι εν συντομία, τα σημαντικότερα γεγονότα και στοιχεία. Η Ελβετία 
έχει πληθυσμό 7 εκατομμύρια άτομα, το 20 τοις εκατό από αυτούς έχουν 
μεταναστεύσει κατά τα τελευταία 20 χρόνια.

Στο σύνολο, έχουμε πάνω από 2000 δήμους στην Ελβετία, και 25 καντόνια 
πολύ διαφορετικών μεγεθών. Ο μικρότερος δήμος αριθμεί λιγότερους από 
100 κατοίκους, και ο μεγαλύτερος, η πόλη της Ζυρίχης, περισσότερους από 
300000.

Δεν είμαστε μέλος της ΕΕ, το οποίον κατά τη γνώμη μου, είναι καλό και για 
την Ελβετία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε με βάση διμερείς 
συμφωνίες, και πληρώνουμε το τίμημα της απουσίας μας από το τραπέζι, που 
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αλλά ως μία μικρή και πλούσια χώρα, έχουμε πάντα 
τον κίνδυνο να βρεθούμε σε λάθος στρατόπεδο. Χάνεις την ψηφοφορία όταν 
πρέπει να πληρώσεις, και χάνεις πάλι όταν είναι η σειρά σου να κυβερνήσεις. Η 
Ελβετική άποψη για την ΕΕ, μπορεί να αποδοθεί ως εξής: Ο θεσμός βασίζεται σε 
τέσσερις ιδέες. Δύο από αυτές είναι καλές, και δύο είναι κακές, ή τουλάχιστον 
«παλιομοδίτικες»: 1) ειρήνη, 2) ελεύθερη αγορά, εντός και εκτός, 3) εναρμόνιση 
πολύπλοκων συστημάτων, δηλ. η κεντρική τεχνοκρατική γραφειοκρατία της 
ΕΕ, και 4) εξισωτισμός με επιδοτήσεις, παρεμβάσεις και αναδιανομή, δηλ. το 
κράτος πρόνοιας της ΕΕ.Η αγορά είναι ένα σχολείο χωρίς δασκάλους, και η 
σημαντικότερη αγορά είναι η αγορά των ιδεών. Σ’ αυτήν τη διεθνή αγορά, είναι 
σημαντικό να ανταλλάσσονται ιδέες, και να μοιράζονται οι εμπειρίες, για το τί 
λειτουργεί και τί δεν λειτουργεί. Είναι πιο σημαντικό από κάθε είδους δημόσιας 
σχέσης.

Ποιο είναι το μυστικό μιας επιτυχημένης χώρας; Καλούμαι αρκετά συχνά να 
μιλήσω για θέματα, όπως «Τα μυστικά της Ελβετικής επιτυχίας». Νομίζω ότι 
ένα από τα μυστικά είναι η ανακάλυψη, ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, όπως 
μια κονστρουκτιβιστική φόρμουλα, που οδηγεί στην επιτυχία. Το πιο σημαντικό 
πράγμα είναι, να γίνονται οι άνθρωποι όλο και περισσότερο ανοικτόμυαλοι, και 
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να μαθαίνουν από άλλους ανθρώπους και έθνη, καθώς και να επικοινωνούν με 
βάση την ειρήνη, το εποικοδομητικό ίδιον συμφέρον, τις συμβάσεις, και τη φιλία. 
«Ο σωστός τρόπος» βρίσκεται στον ανταγωνισμό ιδεών, μοντέλων, προτάσεων, 
και πειραμάτων. Βρίσκομαι, λοιπόν εδώ, ως μαθητής και όχι ως καθηγητής.

2.  συνομοσπονδία, ομοσπονδιακό κράτος, και συγκεντρωτικό κράτος

Η Γερμανία είναι μια πολύ συγκεντρωτική χώρα, και όπως κάθε ομοσπονδία, 
χωρίς να αποκλείω την Ελβετία και τις ΗΠΑ, κινείται από την αποκέντρωση προς 
τον συγκεντρωτισμό. Η διαφορά μεταξύ συνομοσπονδιακού, ομοσπονδιακού, 
και κεντρικού πολιτικού συστήματος, είναι διαφορά βαθμού, αλλά υπάρχει και 
μια άλλη βασική διαφορά επίσης.

Η κύρια διαφορά είναι, ότι η συνομοσπονδία προσφέρει το δικαίωμα της 
ειρηνικής απόσχισης, πράγμα που σημαίνει, ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 
αυτονομία και περισσότερη ευελιξία, στον καθορισμό και τον επανακαθορισμό 
των βασικών κανόνων της εταιρικής σχέσης. Από αυτή την άποψη, προσφέρει 
περισσότερα πλεονεκτήματα στους ισχυρότερους και πλουσιότερους εταίρους, 
να είναι σε μια συνομοσπονδία παρά να είναι σε μια ομοσπονδία.

Αλλά αν οι πλουσιότερες περιφέρειες έχουν τη φιλοδοξία να ηγούνται μιας 
ενοποιημένης χώρας, τα χρήματα της, τα συστήματα φορολογίας και κοινωνικής 
ασφάλειας, το κεφάλαιο της, και η δύναμη της κεντρικής κυβέρνησης, μπορεί 
να ευνοούν το πιο συγκεντρωτικό μοντέλο. Αλλά το τίμημα αυτού του μοντέλου, 
δηλ. της επικυριαρχίας ενός τμήματος επί της υπόλοιπης χώρας, μπορεί να 
είναι υπερβολικά υψηλό. Ο πιθανός επικυρίαρχος, αναλαμβάνει τον κίνδυνο να 
απολέσει το πνεύμα της συνεργασίας, του φιλικού ανταγωνισμού, ακόμη και 
της ειρήνης.

Η Ελβετία έχει την εμπειρία του μετασχηματισμού από μια ελεύθερη κοινότητα, 
βασιζόμενη σε ένα πολύπλοκο δίκτυο πολιτικών συνθηκών και συμβάσεων, αρχικά 
σε μια συνομοσπονδία, και τουλάχιστον σε μια ομοσπονδία. Έχουμε αποφύγει 
με επιτυχία το μοντέλο της ηγεσίας, όπου κυριαρχεί το ένα μέρος της χώρας 
επί των υπόλοιπων. Η πρώτη περίοδος της οικοδόμησης του έθνους, διήρκεσε 
περίπου 500 χρόνια, ενώ το δεύτερο 50 χρόνια - μεταξύ 1800 και 1848.

Το ελβετικό ομοσπονδιακό σύνταγμα είναι λίγο-πολύ, ένα αντίγραφο του 
Συντάγματος των ΗΠΑ.

Όμως, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές διαφορές: Δεν έχουμε ισχυρό 
πρόεδρο, επειδή αυτός ο θεσμός βασίζεται στην αρχή της κυκλικής εναλλαγής, 
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όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζει κάθε χρόνο - ένας από τους 7 Υπουργούς 
προεδρεύει - ως πρώτος μεταξύ ίσων. Δεν έχουμε ισχυρό συνταγματικό 
δικαστήριο όπως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ή το Bundesverfassungs-
gericht της Γερμανίας. Δεν έχουμε κανέναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο, στο 
επίπεδο καντονιών και στο τοπικό επίπεδο - η ίδια αρχή όπως και στην ΕΕ - δηλ. 
δεν έχουμε ομοσπονδιακή αστυνομία.

3. η Αρχή της έπικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας σημαίνει: Κοινά προβλήματα πρέπει να επιλύονται 
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Το υψηλότερο επίπεδο, είναι για να παρεμβαίνει 
μόνο αν είναι απαραίτητη, η κοινωνική και η πολιτική υποστήριξη. Η αρχή 
της επικουρικότητας έχει καταστεί επίκαιρη, δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε 
ως ακρογωνιαίος λίθος των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, του Μάαστριχτ και του 
Άμστερνταμ. Όλοι μιλούν γι’ αυτό, αλλά κανείς δεν ξέρει πραγματικά τί ακριβώς 
οφείλει να σημαίνει. Η Ελβετική επικουρικότητα, αντιμετωπίζει μάλλον με 
σκεπτικισμό την εξουσία του κέντρου, και καθώς αυτό είναι που κι εγώ επιθυμώ 
από καρδίας, θα ήθελα να προβάλω κάποια επιχειρήματα γι’ αυτό το είδος της 
επικουρικότητας, που απαιτεί την αφαίρεση εξουσιών από το κεντρικό κράτος. 
Η ίδια η αρχή, στηρίζεται σε έναν θεμελιώδη διαχωρισμό, του ατόμου, του 
κράτους, και της κοινωνίας. Είναι το αντίθετο της σοσιαλιστικής και της εθνικο-
σοσιαλιστικής προσέγγισης (οι οποίες είναι στην πραγματικότητα πολύ κοντά 
μεταξύ τους ιδεολογικά), ότι δηλ. η κοινότητα είναι πάντα πιο σημαντική από 
το άτομο. Επικουρικότητα σημαίνει, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε 
τη λύση των πολιτικών, κοινωνικών, και οικονομικών προβλημάτων, με το πιο 
ιδιωτικό και το πλέον τοπικό πλαίσιο, που είναι δυνατόν.

4.  ομοσπονδιακό σύστημα και έπικουρικότητα

Και οι δύο αυτές αρχές είναι ανοικτές σε ερμηνεία, και συνεπώς, συχνά 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά, για να δικαιολογήσουν μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων προς τα πάνω.

Ωστόσο, όλες οι φράσεις όπως «είναι σε θέση να», «το μικρότερο δυνατό», ή 
«αποτελεσματικά εκπληρώσουν», χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία. Η αρχή 
μπορεί να κινδυνεύσει, από «διαφορετικές ερμηνείες» των όρων και ορισμών 
της αποδοτικότητας, διά των οποίων η ανώτερη οργανωτικά βαθμίδα, εξάλλου, 
δικαιολογεί την οικειοποίηση ορισμένων εξουσιών. Πάντα υπάρχουν οι λεγόμενοι 
«σοβαροί λόγοι» για συγκεντρωτισμό.
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Πολυάριθμα συντάγματα και γραπτά σύνολα κανόνων, συντελούν συχνά σε 
μια ιδιαίτερα «ομογενοποιημένη ίση κατανομή» του πλούτου και σε μεγάλες 
επιδοτήσεις, για προβληματικές ή περιθωριακές περιοχές.

Ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του Γερμανικού Συντάγματος, το Grundgesetz, 
είναι ο στόχος να προσφέρει ίσες συνθήκες ζωής, σε ολόκληρη την επικράτεια 
του εθνικού κράτους. Ίσως αυτός είναι ο πραγματικός λόγος, που η Γερμανία 
αντιμετωπίζει τα τρέχοντα διαρθρωτικά προβλήματα της, μετά από 50 χρόνια 
επιτυχούς ανάπτυξης. Η παρεμβατική και προστατευτική στήριξη, η αναδιανομή 
του εισοδήματος μέσω των περιφερειακών, διαρθρωτικών ταμείων, και οι 
μαζικές επιδοτήσεις, είναι μερικοί από τους αγαπημένους ρόλους της κεντρικής 
κυβέρνησης, και περιλαμβάνω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική τότε 
εκφυλίζεται σε μια γενική μάχη όλων εναντίον όλων, για όλο και περισσότερες 
επιδοτήσεις και παρεμβάσεις. Είναι το χειρότερο σενάριο για το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό είμαι επιφυλακτικός, έναντι όλων των μορφών 
αναδιανομής από την κεντρική κυβέρνηση, και ιδιαίτερα της αναδιανομής, η οποία 
λαμβάνει χώρα σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Σχετικά φτωχοί φορολογούμενοι 
πλούσιων περιφερειών, διοχετεύουν τα χρήματα των φόρων τους, σε σχετικά 
πλούσιους ανθρώπους φτωχών περιοχών, οι οποίοι τα επενδύουν εκ νέου 
στις πλούσιες περιοχές. Έτσι, μπορεί να αποδειχθεί, ότι σημαντικό μέρος των 
χρημάτων από τη γενική φορολογία, που επιδοτεί τις περιθωριακές περιφέρειες, 
επιστρέφει και πάλι στο κέντρο. Το μόνο αποτέλεσμα της διαπεριφερειακής 
αναδιανομής, είναι να ενισχύεται η εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο, και 
να καταπνίγεται κάθε ωφέλιμος ανταγωνισμός, μεταξύ των διαφόρων περιοχών. 
Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα με αρκετό υλικό, για άλλη ξεχωριστή εισήγηση. 
Εδώ, ήθελα απλώς να υπαινιχθώ αυτά τα προβλήματα.

5. Αναδιανομή, έπικουρικότητα, και ο κανόνας της πλειοψηφίας

Τοπικές αρχές, που χρηματοδοτούνται από τα «πάνω» ή από το κέντρο, είναι 
συνήθως εξαρτώμενες, και μπορούν να διαφθαρούν εύκολα. Ξανά και ξανά, 
φαίνεται να υπάρχουν καταστάσεις στην πολιτική ζωή, όπου όλες οι ενεργές 
δράσεις και πολιτικές, επιτυγχάνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, από 
αυτό που επιδιώκουν. Η αρχή της επικουρικότητας ως εκ τούτου, συχνά  γίνεται   
αντικείμενο κατάχρησης, ώστε να «δικαιολογηθεί»  η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
προς τα πάνω, προς επίτευξη μιας καλύτερης λύσης.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, όταν ο αυξημένος συγκεντρωτισμός, 
«δικαιολογείται» από την ανικανότητα των χαμηλότερων διοικητικών βαθμίδων, 
να παράσχουν επαρκή οικονομική στήριξη για τους τεθέντες στόχους τους. 
Ένα κεντρικό σύστημα φορολόγησης, θα στερήσει προφανώς τις διοικητικές 
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μονάδες χαμηλότερου επιπέδου, από τους φόρους των καντονιών και των δήμων, 
και είναι προφανές ότι τέτοιες φτωχές κοινότητες και περιφέρειες, δεν θα 
μπορούν να έχουν δικά τους φορολογικά έσοδα, για να υλοποιήσουν τους δικούς 
τους στόχους. Έτσι, αν αρχίσουμε με τη συγκεντροποίηση του φορολογικού 
συστήματος, ανοίγει ο δρόμος, για την κεντρική διαχείριση των στόχων. Αυτό 
είναι προφανώς ένα περίεργο σύστημα, το οποίο συλλέγει τα χρήματα κεντρικά, 
και αποκεντρώνει μόνο τους στόχους.

Ίσως η χειρότερη λύση στην περίπτωση αυτή, θα ήταν μια τεχνητή απόφαση 
από το κέντρο, για την κατανομή χρημάτων μεταξύ των χαμηλότερων επιπέδων 
σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα, για την επίτευξη των στόχων. Η καλύτερη λύση, 
τότε, είναι να μην συγκεντροποιηθεί καθόλου το φορολογικό σύστημα, και να 
αφεθεί η πλευρά των δαπανών και η πλευρά της φορολογίας, στη φροντίδα 
των χαμηλότερων επιπέδων διοίκησης. Μια αποτυχία σε αυτό, συχνά καθιστά 
αναξιόπιστη την αρχή της επικουρικότητας.

6. το Μέλλον της έπικουρικότητας

Επικουρικότητα σημαίνει προτεραιότητα στις μικρότερες ή ιδιωτικές μονάδες. 
Προϋποθέτει αποκέντρωση, ιδιωτικοποίηση, και κατάργηση των ρυθμίσεων. Στον 
21ο αιώνα, η έννοια της επικουρικότητας πρέπει να γίνει πιο ακριβής και ριζική, 
ώστε να ταιριάζει στο σημερινό περιβάλλον. Στις μέρες μας, η αρχή πρέπει να 
είναι, ότι κάθε υψηλότερη διοικητική βαθμίδα, θα πρέπει να παραχωρεί την 
αρμοδιότητα της, τις εξουσίες της, την ευθύνη, και την οικονομική στήριξη, 
σε μια μικρότερη διοικητική βαθμίδα , που είναι πιο κοντά στη ρίζα του 
προβλήματος, αμέσως μόλις φανεί ότι υπάρχει ένα πρώτο πρόβλημα με την 
υψηλότερη βαθμίδα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της στην εκπλήρωση 
των στόχων, ή της οικονομικής της δυνατότητας. Έχω πλήρη επίγνωση, ότι 
αυτό είναι κάπως ουτοπικό, διότι ποιος έχει δει ποτέ ένα επίπεδο της κεντρικής 
κυβέρνησης να είναι έτοιμο, για μια τέτοια «ομαλή μεταβίβαση»;

Οα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, σχετικά 
με τα αδύνατα σημεία του - ονομαζόμενου - Ελβετικού μοντέλου. Δεν έχουμε 
ακόμη κατορθώσει να σταματήσουμε την εξέλιξη της προνοιοποίησης και του 
αναδιανεμητικισμού, ούτε του διαπροσωπικού ούτε του διαπεριφερειακού τύπου. 
Και οι δύο είναι πολύ δημοφιλείς, πιο δημοφιλείς από όλη τη ρητορική σχετικά 
με την αποκέντρωση.
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7. Αποκέντρωση και Φορολογικό σύστημα

Υπάρχουν τέσσερις βασικές αρχές ενός υγιούς φορολογικού συστήματος: 
Μη φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση, όσο πιο ενδιαφερόμενοι τόσο πιο 
συμμετέχοντες, μη εκπροσώπηση χωρίς φορολόγηση, και όχι φοροδαπάνες 
χωρίς φοροέσοδα. Το φορολογικό σύστημα, το νομισματικό σύστημα, και το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλειας, είναι η ρεαλιστική βάση του οποιουδήποτε 
πολιτικού συστήματος, και η νομοθεσία σχετικά με τα θέματα αυτά, είναι πιο 
σημαντική από το σύνταγμα.

Στον ιστορικά κρίσιμο ρόλο, που έχουν διαδραματίσει τα συστήματα φορολόγησης 
κατά το παρελθόν, και συνεχίζουν να παίζουν στο παρόν, είναι σκανδαλώδες το 
πόσο πολύ λίγα έχουν γραφτεί γι’ αυτά, με τρόπο κατανοητό στον απλό άνθρωπο. 
Υπάρχουν ολόκληρες βιβλιοθήκες πλήρεις τεχνικών εκθέσεων, για τους πιο 
αποτελεσματικούς ή πιο αποδοτικούς τρόπους φορολόγησης του πληθυσμού, 
καθώς και, από την άλλη πλευρά, λεπτομερείς οδηγοί για τους καλύτερους 
τρόπους νόμιμης, ημι-νόμιμης, και μη νόμιμης φοροδιαφυγής. Αυτό που 
συνήθως περνά απαρατήρητο είναι, ότι το σύνολο της πολιτικής ιστορίας, είναι 
τουλάχιστον κατά 50 τοις εκατό επίσης, η ιστορία των φορολογικών συστημάτων, 
καθώς και ότι οι περισσότερες ιστορικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις, αρχικά 
ξεκίνησαν ως εξεγέρσεις κατά του φορολογικού συστήματος. Μια ειρηνική 
κοινωνία των πολιτών, πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια σχετική έλλειψη 
κατηγορηματικών κανόνων και τεχνικών συνταγών, για την κοινωνική υποδομή, 
και όπου οι αντιθέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων επιλύονται ιδιωτικά, στο 
πλαίσιο του κράτους δικαίου.

8. η Μείωση της Φορολογικής έπιβάρυνσης

Τρεις τρόποι οδηγούν σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης: Η μείωση της 
διαπροσωπικής αναδιανομής, η μείωση της διαπεριφερειακής αναδιανομής, και 
ο φορολογικός ανταγωνισμός.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτικού 
και οικονομικού συστήματος, του οποίου ο θεμελιώδης ρόλος συχνά υποτιμάται. 
Ο στόχος του φορολογικού  συστήματος,  ως  όλο  εγχείρημα,  δεν είναι να 
δημιουργεί ένα άθροισμα χρηματικών ποσών από χρόνο σε χρόνο, για να παρέχει, 
με πολύ αυτοσχεδιασμό, επαρκή κονδύλια για το συγκεκριμένο έτος.

Ο κλασικός φιλελεύθερος στόχος είναι, να περιοριστεί σαφώς η πρόσβαση στα 
φορολογικά έσοδα, και επομένως, επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή μέθοδο 
για τη μείωση του πεδίου εφαρμογής του κράτους, και την βελτίωση της 
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υγείας της οικονομίας στο σύνολο της. Το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών 
βαρών, θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά, με μείωση της διαπροσωπικής και 
διαπεριφερειακής αναδιανομής, και από ένα φορολογικό ανταγωνισμό δήμων, 
περιφερειών, κρατών, και ομοσπονδιών.

9.   Φορολογικός Ανταγωνισμός και Φορολογικός περιορισμός με Άμεση 
Αντιπροσώπευση

Το Ελβετικό φορολογικό σύστημα, είναι ανταγωνιστικό, κατανέμεται μεταξύ των 
επιπέδων ομοσπονδίας, καντονιού και δήμου, και εξαρτάται από τις αποφάσεις 
της πλειοψηφίας των φορολογουμένων. Στην Ελβετία, είναι οι πολίτες και οι 
φορολογούμενοι, οι οποίοι αποφασίζουν σε μια άμεση δημοκρατία με τον 
κανόνα της πλειοψηφίας, για τον φορολογικό συντελεστή. Ένα τέτοιο μοντέλο 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, για άλλα συστήματα και τοπικές συνθήκες. 
Ξανά και ξανά, αμφισβητείται ότι η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να αφήσει την 
«φορολογική εξουσία», στην αρμοδιότητα των ίδιων των πολιτών. Το γεγονός 
ότι η πλειοψηφία αποφασίζει για το ύψος της φορολογίας σε όλα τα επίπεδα 
της θεσμικής ιεραρχίας, παρέχει βάσιμους λόγους, για να μην καταστεί το 
φορολογικό σύστημα υπερβολικά προοδευτικό, και εξωθήσει το πλουσιότερο 
άκρο του φάσματος σε αποχώρηση, αν δεν μπορούν να επιτύχουν μείωση του 
βάρους τους. Σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα, υπάρχουν ισχυροί λόγοι, να έχει 
μόνο μια πολύ ήπια μορφή προοδευτικότητας. Ο κανόνας ένα μέλος-μία ψήφος, 
μπορεί να είναι λειτουργικός, μόνο σε ένα σύστημα όπου «ένα μέλος - ένας 
φορολογικός συντελεστής».

Τα ανταγωνιστικά συστήματα της Ελβετικής φορολογίας, και η κατανομή των 
άμεσων φορολογικών εσόδων μεταξύ και των τριών ομοσπονδιακών επιπέδων 
(δημοτικό, καντονιακό, και ομοσπονδιακό), αποτελούν ένα καλό πεδίο για 
πειράματα. Μπορεί να μην είναι πλήρως και σε κάθε πτυχή βέλτιστο, αλλά 
λειτουργεί, και είναι σε θέση να συνδυάζει ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο 
φορολογίας, με μια καλή ποιότητα δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

Στην Ελβετία υπάρχει αυτό που λέγεται «ψήφος με τα πόδια», ιδίως ενόψει του 
μικρού μεγέθους των διοικητικών μονάδων, στην ομοσπονδία ως σύνολο. Ακόμα 
και τότε, η αναχώρηση ενός σημαντικού πλούσιου φορολογούμενου από μια 
περιοχή, συνήθως οδηγεί σε έντονη λαϊκίστικη εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης, 
κατά των «πλουσίων», και υπέρ ενός νέου πιο συγκεντρωτικού συστήματος, 
όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να ψηφίζεις «με την έξοδο». Το σύστημα των 
ανταγωνιζόμενων διοικητικών μονάδων και ανταγωνιστικών φορολογικών 
συντελεστών, μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα συστήματα, αλλά δεν είναι 
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και από τα πιο δημοφιλή και - υπό την πίεση δημοκρατικών αποφάσεων - δεν 
είναι το πιο βιώσιμο. Η δημοκρατία έχει πάντα μια τάση για συγκεντρωτισμό.

Τα Ελβετικά επίπεδα φορολόγησης, παρέχουν σε πολλούς δημιουργούς 
πλούτου, ένα φιλόξενο καταφύγιο, και η χώρα αυτή μπορεί να έχει κέρδος, 
από την ευρωπαϊκή υπερφορολόγηση των πλουσίων. Πλούσιοι άνθρωποι είναι 
ευπρόσδεκτοι στην Ελβετία. Σε καμία περίπτωση δεν αισθάνομαι ενοχή γι’ 
αυτό.

Όσο πιο άμεση είναι η δημοκρατία, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η συζήτηση για τους 
φόρους και τις χρήσεις τους, καθώς και τον ρόλο των δημόσιων αξιωματούχων, 
και στις δύο αυτές πτυχές. Ο ώριμος φορολογούμενος, είναι τότε συνώνυμος 
του ώριμου πολίτη, ο οποίος εποπτεύει διαρκώς, την σχέση αξίας-τιμής που 
παίρνει από τις δημόσιες υπηρεσίες, απαιτεί απόδοση, μη σπατάλη, διαφάνεια, 
και είναι έτοιμος να αντιδράσει σε τυχόν ελλείψεις του συστήματος.

10.  ο Ανταγωνισμός ως Διαδικασία Ανακάλυψης και Μάθησης

Βεβαίως, η αποκέντρωση μπορεί επίσης να έχει και τα μειονεκτήματα της. 
Ο λιγότερο αποτελεσματικός παίχτης, είναι σε χειρότερη κατάσταση σε ένα 
ανταγωνιστικό πεδίο, απ’ ό,τι θα ήταν κάτω από ένα συγκεντρωτικό σύστημα 
μέσου όρου της «εναρμόνισης» της ευημερίας.

Οπωσδήποτε, και οι φιλελεύθεροι παραδέχονται, ότι μπορεί να υπάρχουν 
πράγματι κάποιες οδυνηρές ελλείψεις, στις αποκαλούμενες υπανάπτυκτες 
περιοχές, και το τίμημα της ανισότητας μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Η 
ποικιλομορφία είναι πάντα συνδεδεμένη με την ανισότητα. Ωστόσο, η ιστορία 
επιμένει να μας λέει, ότι αυτές οι καθυστερημένες υπανάπτυκτες δομές, 
μετατρέπονται στο τέλος σε σύγχρονες και πλέον αποτελεσματικές, φέρνοντας 
στο πέρασμα τους, μια ευπρόσδεκτη ώθηση της γενικής ευημερίας. Αντίθετα, ο 
συγκεντρωτισμός περιέχει, τον κίνδυνο της «ενοποίησης όλων των διοικητικών 
μονάδων, όλα τα μέρη του ομοσπονδιακού συστήματος, με τις πλέον πρόσφατες 
τάσεις των επιστημονικών και πολιτικών λαθών και σφαλμάτων». Οι κλασικοί 
φιλελεύθεροι, οι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς, δεν διεκδικούν το 
μονοπώλιο της αλήθειας, και των ορθών πρακτικών λύσεων.

Αυτό υπέρ του οποίου συνηγορούν, ωστόσο, είναι ένα σύστημα μικρών 
ανταγωνιστικών μονάδων, που κάνουν πολλά διαφορετικά μικρά λάθη και 
σφάλματα. Σε αυτό το είδος συστημάτων, υπάρχει η ευκαιρία για μάθηση μέσω 
της σύγκρισης. Αυτό μπορεί να περιέχει μικρότερο κίνδυνο, απ’ ό,τι ένα ιδιαίτερα 
συγκεντρωτικό σύστημα, όπου μεγάλα λάθη και σφάλματα, είναι πιο επικίνδυνα. 
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Η μάθηση μέσα από την πράξη, η μάθηση μέσω της σύγκρισης, η μάθηση μέσω 
της ανάληψης ρίσκου, και η διάπραξη αλλά και η παραδοχή των λαθών μας, 
θα πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος. Όσο μικρότερες είναι οι μονάδες, οι 
οποίες ξεκινούν σε αυτόν τον δρόμο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι 
επιτυχείς και να αποφύγουν τα μεγάλα κεντρικά λάθη!
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Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία

To Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία, είναι το ινστιτούτο για τη 
φιλελεύθερη πολιτική στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αποσκοπεί 
στην ανάδειξη της ελευθερίας ως βασική αρχή για την αξιοπρέπεια όλων των 
ανθρώπων σ‘ όλα τα τμήματα της κοινωνίας και στη Γερμανία και στο εξωτερικό. 
Με τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των νομοθετημένων προγραμμάτων (πολιτική 
επιμόρφωση, διάλογο, χορηγία ταλέντων, υποστήριξη και συμβουλευτική 
πολιτική), το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν επιθυμεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος.
Στη Γερμανία προσφέρει ευκαιρίες, κυρίως για νέους και ταλαντούχους 
ανθρώπους να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες για θέματα τρέχοντος 
ενδιαφέροντος. Η κύρια προσοχή του εστιάζεται στη μεγαλύτερη κατανόηση 
της πολιτικής και στην έμπνευση πολιτών για συμμετοχή στην πολιτική 
διαδικασία.
Στο εξωτερικό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρχή του νόμου και η δημοκρατία 
αποτελούν τον πυρήνα της δουλειάς των περιφερειακών γραφείων σε πάνω 
από 60 χώρες στην Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Κεντρική Αμερική, με πολλαπλές 
μορφές διεθνούς και υπερατλαντικού διαλόγου, με προγράμματα που σκοπεύουν 
να προωθήσουν αυτές τις τρεις αξίες στον κόσμο. Το Ίδρυμα υποστηρίζει 
πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υποστήριξη 
των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το δημοκρατικό έλεγχο των δυνάμεων 
ασφαλείας και την ενδυνάμωση των συμμαχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Επιπλέον, βοηθά την ανάπτυξη δημοκρατικών και συνταγματικών δομών με 
την υποστήριξη φιλελεύθερων κομμάτων και ομάδων. Ένα δυνατό δίκτυο από 
δημοκρατικά κόμματα, οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Ιδρύματος 
στο εξωτερικό. Η κεντρική ιδεατού Ιδρύματος και στη Γερμανία και στο εξωτερικό 
είναι η πραγμάτωση της ελευθερίας και της προσωπικής ευθύνης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εισαγωγή και Επικοινωνία
http://www.en.freiheit.org/About-us/790c709/index.html

Εκδόσεις του FNF http://www.en.freiheit.org/Publications/832c725/index.html
Το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του Ιδρύματος 
http://www.en.freiheit.org/Liberal-Institute/833c731/index.html
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Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ

To Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ, που ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2007 είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός Ευρωπαϊκός οργανισμός της φιλελεύθερης οικογένειας. 
Το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Φόρουμ φέρνει κάτω από μια ομπρέλα φιλελεύθερους 
ομίλους σκέψης, πολιτικά ιδρύματα και ινστιτούτα απ‘ όλη την Ευρώπη για να 
παρατηρήσουν, να αναλύσουν και να συμβάλλουν στο διάλογο για τα θέματα 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής συνεργασίας μέσα 
από την Παιδεία, την επιμόρφωση, την έρευνα και την προώθηση της ιδέας του 
ενεργού πολίτη εντός της ΕΕ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Φόρουμ είναι:

 Να υπηρετήσει ως πλαίσιο ομίλους σκέψης, εθνικών πολιτικών ιδρυμάτων, –
ινστιτούτων, ακαδημιών και εξεχόντων φιλελεύθερων προσωπικοτήτων για 
να εργασθούν μαζί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Να αναπτύξει στενές σχέσεις με και μεταξύ των μελών του, τις –
κοινοβουλευτικές ομάδες των εθνικών κοινοβουλίων, το κόμμα της 
Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE party) 
στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, τη Φιλελεύθερη Διεθνή (Liberal International 
LI), την παγκόσμια ομοσπονδία φιλελεύθερων κομμάτων και την Ευρωπαϊκή 
Φιλελεύθερη Νεολαία (LYMEC), τη νεολαία του ALDE.

 Να παρατηρήσει, να αναλύσει και να συμβάλλει στο διάλογο για την –
Ευρωπαϊκή πολιτική, και τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μέσα από την παιδεία, την επιμόρφωση, την έρευνα και την προώθηση της 
ταυτότητας του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη.

 Να ενδυναμώσουν το φιλελεύθερο, δημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό κίνημα –
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

 Να αναζητήσουν μια κοινή θέση, ως μια μεταφορά εμπειρίας από τα –
συμβεβλημένα μέλη σ όλα τα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Να υποστηρίξουν το σύστημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας σε όλη την –
Ευρώπη και την περιφέρεια της.
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 Να ενημερώσουν το κοινό και να το προσκαλέσουν να συμμετέχει στην –
οικοδόμηση μια ενωμένης Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας.

 Να υποστηρίξουν και να συνδιοργανώσουν Ευρωπαϊκά σεμινάρια, συνέδρια –
και μελέτες στα παραπάνω θέματα μαζί με τους μετόχους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εισαγωγή 
http://www.liberalforum.eu/about_whatiself.html

Εκδόσεις 
http://www.liberalforum.eu/publications.html

Επικοινωνία       
http://www.liberalforum.eu/contact.html
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Για το  
Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών  

-Μάρκος Δραγούμης

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ) Μάρκος Δραγούμης αποτελεί αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό τη προβολή, διάδοση και ανάπτυξη των 
φιλελεύθερων ιδεών στη πολιτική ζωή της χώρας μας.

Επιδιώκει να συμβάλει στον εμπλουτισμό της δημόσιας συζήτησης στους τομείς 
της οικονομίας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, της εξωτερικής 
πολιτικής και του περιβάλλοντος, στη κατεύθυνση της πληρέστερης γνώσης 
των θεσμών της ανοιχτής κοινωνίας και οικονομίας.

Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται εκδόσεις έργων της φιλελεύθερης 
βιβλιοπαραγωγής και κειμένων εργασίας των συνεργατών του, η διοργάνωση 
ανοιχτών συζητήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε τακτική βάση καθώς 
και, η δικτύωση προσώπων, πολιτικών ινστιτούτων και λοιπών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Το ΚεΦιΜ διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο και το έργο του 
συνεπικουρείται από πολυμελές επιστημονικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται 
από ενεργά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και ανεξάρτητους διανοητές. 
Το ΚεΦιΜ -Μάρκος Δραγούμης συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς του 
εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το European Liberal Forum (ELF), το ινστιτούτο 
πολιτικής σκέψης του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Κόμματος (ALDE).

www.libertyforum.gr
liberty_forum@greekliberals.net
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Μάρκος Δραγούμης Μαχητικός και παραγωγικός δημοσιογράφος, 
ερευνητής και αρθρογράφος από το 1960 μέχρι το 
θάνατό του έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρα, μελέτες, 
βιβλία και μεταφράσεις με οικονομικό και πολιτικό-
ιστορικό περιεχόμενο.

Σημαντικοί σταθμοί στη ζωή του η δίχρονη εξορία 
του στον Αϊ Στράτη, αρχές του ’50, η εκλογή του 
ως βουλευτής της ΕΔΑ το 57 και η παραίτησή του 
υπέρ του Μερκούρη, το κίνημα ειρήνης του ’60, ο 
αντιδικτατορικός αγώνας με το ΠΑΜ το 67-74, η 
έντονη κριτική του στον υπαρκτό αλλά και το θεωρητικό 
σοσιαλισμό, η πορεία προς το φιλελευθερισμό το ‘70, 
η διεύθυνση των γραφείων τύπου των ελληνικών 
πρεσβειών στο Λονδίνο, τη Βαρσοβία και αλλού, η 
διεύθυνση της ελληνικής μεταφραστικής υπηρεσίας 
της Ε.Ε. στις Βρυξέλες τη δεκαετία του ‘90. Απεβίωσε 
στις 2 Ιουλίου 2011.

Πορεία προς το Φιλελευθερισμό 

Η πρώτη έκδοση του ΚΕΦΙΜ-Μάρκος Δραγούμης 
είναι η επανέκδοση του εμβληματικού βιβλίου του 
Μάρκου Δραγούμη: Πορεία προς τον Φιλελευθερισμό. 
Μπορείτε να το προμηθευτείτε σε όλα τα κεντρικά 
βιβλιοπωλεία ή να το παραγγείλετε από το ΚΕΦΙΜ 
(με email στη διεύθυνση: liberty_forum@greeklibe-
rals.net)

ISBN: 960-02-2489-7  
ISBN 13: 978-960-02-2489-4

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΜΑΣ 
Μπορείτε να καταθέσετε δωρεές στο παρακάτω 
λογαριασμό Τράπεζα Πειραιώς 
IBAN: GR76 0172 0650 0050 6505 6609 809
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Το ίδρυμα Φρήντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία σε 
συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος 
Δραγούμης έχουν εκδόσει τη συλλογή δοκιμίων με το τίτλο 
‘Το Μικρό Βιβλίο του Φιλελεύθερισμού’

Το βιβλίο μπορείτε να το διαβάσετε στον ιστότοπο του 
ΚΕΦΙΜ και να το προμηθευτείτε στέλνοντας ένα email 
στη διεύθυνση liberty_forum@greekliberals.net ή από τα 
γραφεία του ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν στην Αθήνα, 
Ομήρου 54.

«Η πνευματική οκνηρία είναι ένας από τους κυριότερους 
εχθρούς της ελευθερίας. Επομένως, ο Φιλελεύθερισμός 
ως ο πολιτικός εγγυητής της ελευθερίας απαιτεί διαρκή 
διανοητικά ερεθίσματα.

Με αυτή την έκδοση το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του 
Ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν και το Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών-Μάρκος Δραγούμης προσφέρουν αυτά τα 
ερεθίσματα. Το βιβλίο προσφέρει ένα πλαίσιο ιδεών που 
συνεισφέρουν στην υποστήριξη και ανάπτυξη μιας πολιτικής 
και οικονομικής τάξης με όρους ελεύθερης συνταγματικής 
πολιτείας καθώς και μιας οικονομίας της αγοράς που 
επιδιώκει να πραγματώσει το φιλελεύθερισμό σε μια 
αναλλοίωτη μορφή του.»

Το µικρό βιβλίο του 
Φιλελευθερισµού

Εισαγωγή, επιλογή κειµένων και 
σηµειώσεις από τον Detmar Doering

Η πνευµατική οκνηρία είναι ένας από τους κυριότερους 
εχθρούς της ελευθερίας. Εποµένως, ο Φιλελεύθερισµός, 
ως ο πολιτικός εγγυητής της ελευθερίας απαιτεί διαρκή 
διανοητικά ερεθίσµατα. 

Με αυτή την έκδοση το Φιλελεύθερο Ινστιτούτο του 
Ιδρύµατος Φρίντριχ Νάουµαν και το Κέντρο Φιλελεύθερων 
Μελετών-Μάρκος ∆ραγούµης προσφέρουν αυτά τα 
ερεθίσµατα. Το βιβλίο προσφέρει ένα πλαίσιο ιδεών που 
συνεισφέρουν στην υποστήριξη και ανάπτυξη µιας πολιτικής 
και οικονοµικής τάξης µε όρους ελεύθερης συνταγµατικής 
πολιτείας καθώς και µιας οικονοµίας της αγοράς που 
επιδιώκει να πραγµατώσει το φιλελεύθερισµό σε µια 
αναλλοίωτη µορφή του. 

Απόψεις που εκφράζονται σε αυτήν την έκδοση 
ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στους συγγραφείς. ∆εν 
αντικατοπτρίζουν αναγκαστικά τις απόψεις του Ιδρύµατος 
Φρίντριχ Νάουµαν ή του ΚΕΦΙΜ. Έχουν επιλεχθεί για την 
πνευµατική τους ανεξαρτησία και την δυνατότητα τους να 
προάγουν το δηµόσιο διάλογο.
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Εαν επιθυμείτε να στηρίξετε το έργο μας:
Commerzbank Berlin
BIC 100 400 00
Λογαριασμός για δωρεές: 266 9661 04
Θα εκδοθεί απόδειξη για κάθε δωρεά



Για τον συγγραφέα

Ο Robert Nef είναι ο πρόεδρος του ιδρυτικού συμβουλίου του Φιλελεύθερου 
Ινστιτούτου στην Ζυρίχη, Ελβετία, και μέλος πολλών άλλων φιλελεύθερων 
ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Σπούδασε νομικά, και τα ερευνητικά θέματα του 
περιλαμβάνουν τα κύρια ζητήματα του φιλελευθερισμού, του φεντεραλισμού, και 
του θεσμικού ανταγωνισμού. Από το 1979 έως το 2006, διετέλεσε αρχισυντάκτης 
του τριμηνιαίου περιοδικού “Reflexion”, και από το 1994 έως το 2008, του 
μηνιαίου “Schweizer Monatshefte». Εκτός από τα πολυάριθμα δοκίμια και 
άρθρα, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις κλασικές φιλελεύθερες αρχές, 
την ιστορία των ιδεών, και ιδιαίτερα την κριτική για το κράτος πρόνοιας, είναι 
συγγραφέας του βιβλίου «Ύμνος στην Αποκέντρωση” (στα Γερμανικά «Lob des 
Non Zentralismus”).


